
„Bajkowy maraton czytelniczy”                                                                                                                            
Akcja czytelnicza                                                                                                                                                          

dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III                                                                                                                                                    
z terenu gminy Tereszpol 

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Wróżki, elfy, księżniczki, rycerze – 
literaccy bohaterowie dziecięcych marzeń” dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Partnerstwo dla 
Książki 

 

Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol 

Adresaci konkursu: przedszkolaki i uczniowie kl. I-III z terenu gminy Tereszpol 

Cele konkursu: 

 upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci najmłodszych 
 promowanie literatury dla dzieci  i obcowania z książką  
 rozwijanie nawyku codziennego czytania z dzieckiem oraz regularnego 

odwiedzania biblioteki  

Zasady udziału w konkursie: 

1. Konkurs trwa od 20 kwietnia  do 31 sierpnia 2021 r. 

2. Uczestnicy konkursu otrzymująna starcie Kartę Czytelnika, którą zapełniają  
otrzymanymi w bibliotece naklejkami. 

3. Aby otrzymać naklejkę, trzeba odwiedzić  Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpol               
i wypożyczyć przynajmniej jedną książkę z księgozbioru dziecięcego. W ciągu dnia 
można otrzymać tylko jedną naklejkę, bez względu na ilość odwiedzin i wypożyczeń. 

4. W ciągu trwania konkursu uczestnicy, którzy zbiorą największą liczbę naklejek, 
zostaną uhonorowani Dyplomami Super Czytelnik oraz nagrodami. 

5. Wyklejone Karty Czytelnika należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy 
Tereszpol, ul. Długa 236 a, 23-407 Tereszpol-Zaorenda do dnia 3 września 2021 r. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.tereszpol.pl 

Postanowienia końcowe 

1.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne  z wyrażeniem zgody rodzica na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka w celach 
promocji konkursu. 

2. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 



Załącznik do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA / KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA                                                                         
w Akcji czytelniczej „Bajkowy maraton czytelniczy”                                                                                                                                      

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………….. 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna dziecka na udział w Akcji czytelniczej „Bajkowy maraton 
czytelniczy”                                                                                                                                                                                    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych 
mojego dziecka w celach związanych z promocją konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

 

 

……………………………………………………………  ……………………………………………………                        
miejscowość, data                                               podpis rodzica/opiekuna 

 

 


